Wijzigingsformulier Gemeente Haaren
Gemeente Haaren
Venster
Sociaal

Verificatie door
Gemeente Haaren
datum ontvangst:

Opsturen
Gemeente Haaren
Postbus 10.000
5280 DA Boxtel

………………………
cliëntnr / dossiernr

…………………………
Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) worden uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor
het doel waartoe deze zijn verkregen.

Geef wijzigingen altijd door vóór het einde van de maand waarin de wijziging plaatsvindt.
BIJ MELDING VAN VERBLIJF IN HET BUITENLAND GELDT EEN ANDERE TERMIJN, ZIE TOELICHTING PUNT 6.
U bent verplicht om zelf in actie te komen als er iets wijzigt in uw persoonlijke situatie. Op dit wijzigingsformulier geeft u
wijzigingen van uzelf of uw partner door in persoonsgegevens, gezinssituatie, inkomen (ook voor inwonende kinderen),
vermogen en verblijf in buitenland. Wijzigingen in woonsituatie geeft u door voor alle op uw adres wonende personen .
Wijzigingen die van invloed zijn op uw uitkering en niet tijdig zijn doorgegeven kunnen gevolgen hebben voor de hoogte
van de uitkering in de vorm van een boete.
Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met uw klantmanager (op werkdagen van 09.00 – 10.00 uur).

U dient altijd uw naam en Burgerservicenummer van u en uw (eventuele) partner in te vullen
U zelf

Uw eventuele partner

Naam en voorletters:

Naam en voorletters:

Burgerservicenummer (BSN):

Burgerservicenummer (BSN):

1. Wijziging persoonsgegevens (alleen wijzigingen doorgeven)
U zelf

Wijziging met ingang van d.d.:

o Adres:
o Postcode:
o Woonplaats
o Burgerlijke staat:
o Verblijfsdocument:
Geldig tot:
 bij adreswijziging huurovereenkomst meesturen

Uw eventuele partner

Wijziging met ingang van d.d.:

o Adres:
o Postcode:
o Woonplaats
o Burgerlijke staat:
o Verblijfsdocument:
Geldig tot:
 bij adreswijziging huurovereenkomst meesturen

2. Wijziging woonsituatie (alleen wijzigingen doorgeven)

Wijziging met ingang van d.d.:

o Inwoning / samenwoning
o Kostganger


per maand

kostgangersovereenkomst meesturen

o (onder)huurder


€
€

per maand

contract meesturen

o Overig, namelijk:
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3. Wijziging gezinssituatie (alleen wijzigingen doorgeven)

Wijziging met ingang van d.d.:

(geef aan welk kind met geboortedatum)
o Kind geboren:
o Kind komt thuis wonen / is bij u weggegaan:
o Kind is gaan studeren / stopt met studeren:

4. Wijziging inkomen/vrijwilligersvergoeding van u of
uw (eventuele) partner
(alleen wijzigingen doorgeven)

Wijziging met ingang van d.d.:

o Wijziging inkomen van u:
o Wijziging inkomen van uw (eventuele) partner:
Het nieuwe inkomen is:
o werk

€

netto/bruto p.mnd/ wk/ 4wk

o uitkering

€

netto/bruto p.mnd/ wk/ 4wk

o vrijwilligerswerk

€

netto/bruto p.mnd/ wk/ 4wk

o ander inkomen
€
 loonstroken, uitkeringsspecificatie of contract meesturen

netto/bruto p.mnd/ wk/ 4wk

5. Wijziging vermogen van u, uw (eventuele) partner
en kinderen (niet voor (IOAW/IOAZ)
(alleen wijzigingen doorgeven)

Wijziging met ingang van d.d.:

o Wijziging vermogen van u in de vorm van:
o Wijziging vermogen van uw (eventuele) partner in de vorm van:
o Waarde van vermogen €
 bewijsstukken meesturen

6. Verblijf buitenland (alleen wijzigingen doorgeven)
o Ik / mijn partner/ wij gaan een volgende periode naar het buitenland / zijn naar het buitenland geweest
Periode

van

t/m

Plaats:
Land:

7. Overige wijzigingen

Wijziging met ingang van d.d.:

o opleiding:
o telefoonnummer / e-mail adres:
o anders, namelijk:
o bankrekeningnummer (IBAN):


bewijsstukken van uw gewijzigde rekening altijd meesturen (anders wordt het niet aangepast)

Op grond van de wet moet de gemeente de gegevens controleren. Ik stem ermee in dat de gemeente inlichtingen
uitwisselt die voor de uitkering van belang zijn.
Naar waarheid ingevuld,
Handtekening

Plaats en datum:
Handtekening partner:
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Toelichting wijzigingsformulier Gemeente Haaren
Wijzigingen geeft u aan op pagina 1 en 2:
1. Persoonsgegevens

6. Verblijf buitenland

-

-

-

Adres, u bent verhuisd of gaat verhuizen
> huurovereenkomst meezenden
Burgerlijke staat:
∎ U gaat trouwen of u gaat een geregistreerd
partnerschap aan
∎ U gaat scheiden

-

2. Woonsituatie
-

-

U gaat samenwonen of de samenwoning wordt
beëindigd
U en uw partner wonen niet meer in 1 woning
Er komt iemand bij u wonen of er gaat iemand bij u
weg (bv oma, kinderen, kostganger)
U gaat een kamer in uw huis verhuren
U verblijft tijdelijk niet meer op het adres dat bekend is
bij de Gemeente Haaren (bv opname inrichting of
detentie)

3. Gezinssituatie
-

Geef de naam kind en de geboortedatum door met
wijzigingsdatum
Wijzigingen met betrekking tot:
∎ kind geboren
∎ kind komt thuis wonen of gaat weg
∎ kind gaat studeren of stopt daar mee

Ten minste 1 dag voor vertrek melden dat u in het
buitenland gaat verblijven
Als u op traject zit, is toestemming van uw
trajectbegeleider mede vereist
Vul duidelijk de duur van uw verblijf in het buitenland,
door van .. t/m .. in te vullen
Meld u op 1e werkdag na terugkomst bij de balie van
het gemeentehuis Haaren

7. Overige wijzigingen
-

Geef hier aan wijzigingen over telefoon (ook mobiel
nummer), e-mail adres en bankrekeningnummer door
Bij “anders, namelijk:: “ kunt u alle andere zaken
doorgeven die voor de bepaling van het recht en de
hoogte van uw uitkering van belang zijn.

Bij aanvang cq wijziging van inkomsten vragen wij u
een KOPIE LOONSTROOK / BEWIJSSTUK toe te
voegen, om er zeker van te zijn dat de inkomsten
juist gekort worden.
Dit voorkomt terugvordering van te veel ontvangen
uitkering.

4. Inkomen van u en of uw partner
-

-

Het inkomen van u en/of partner is gewijzigd
U en/ of uw partner gaat:
∎ werken
∎ een uitkering (bv ZW, WW, Wajong, AOW)
ontvangen
∎ alimentatie ontvangen
∎ heffingskorting belastingdienst ontvangen
∎ gaat studeren en krijgt hiervoor studiefinanciering
∎ vrijwilligerswerk doen met vergoeding
Enkel bij een uitkering ingevolge de IOAW/IOAZ dient
het inkomen bruto te worden doorgegeven
U dient altijd loonstroken, uitkeringsspecificaties of
contract te overleggen

5. Vermogen van u en / of uw partner (niet voor
IOAW/IOAZ)
-

-

U en/of uw partner krijgen een uitbetaling van een
verzekering, pensioen of winnend lot uit de loterij
U en/of uw partner ontvangen een erfenis in vorm van
geld, goederen zoals auto of huis
U krijgt uit een echtscheidingsconvenant vermogen in
vorm van geld, goederen zoals auto of huis
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